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CODI DE GOVERN I BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ  

DE LA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH 

 

PRESENTACIÓ 

La Fundació Consorts Guasch és una entitat sense ànim de lucre que atén a 

persones majors deseixanta cinc anys amb la finalitat d’oferir una plena 

atenció integral i una alta qualitat de vida a cadascun dels seus residents i 

usuaris en un entorn substitutiu de la llar, adaptat a les seves necessitats.  

 

HISTÒRIA 

La Fundació es va constituir el 24 de juny de 1962 gràcies a la donació del 

matrimoni format per Víctor Guasch Ors i Emilia Roig Valls que en el 

testament de la darrera ja deia que deixa els seus béns a una fundació 

benèfica que portarà per nom Fundació Consortes Guasch i tindrà com a 

finalitats “Proteger a los enfermos de cualquierclase, edad y sexo, 

preferentementenaturales o vecinos de Capellades”. 

En el seu testament va nomenar com a Patrons als seus nebots Maties, 

Josep i Julio donant la presidència al més gran i la secretaria al més petit. 

La Fundació tindria la seu a la casa de la seva propietat al Passeig de la 

Concepció número 29. 

Fins al gener de 2004 la Direcció de la Fundació va recaure en diferents 

congregacions de monges i persones privades. A partir d’aquesta data i fins 

a l’actualitat,  d’acord a les noves normatives, la residència ha tingut una 

Direcció tècnica i assistencial al capdavant. 

Respecte al Patronat, a l’any 1985 deixa d’estar format pels germans 

Guasch i els nous patrons passen a ser gent representativa de diferents 

estaments de Capellades i el seu President serà l’Alcalde que hi hagi en 

cada moment. 

La residència com a tal, també ha tingut diferents fases en quant a la 

capacitat registral del número de places de residents que han anat 

vinculades a diferents reformes i ampliacions del centre. Les fases més 

importants van ser al 2009 (on es va passar de 31 a 53 residents)  i al 2012 

(que es va passar de 53 als 83 actuals).  

 

 

 



 

MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació Consorts Guasch és una residència assistida i centre de dia de 

gent gran ubicada a Capellades que té com a objectiu proporcionar una 

nova llar als nostres usuaris atenent les seves necessitats bàsiques de la 

vida diària i oferint-los una atenció integral. Tot això a través d’un equip de 

professionals que vetllin en tot moment pel seu benestar i per la seva 

qualitat de vida. 

 

 

VISIÓ DE LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació Consorts Guasch vol ser una residència geriàtrica de referència 

a la comarca per la qualitat tant dels seus serveis com del seu equip humà i 

especialment per la satisfacció de tots el seus usuaris 

 

VALORS DE LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació Consorts Guasch basa aquesta prestació assistencial d’acord a 

la seva missió i visió seguint els següents valors: 

-Qualitat assistencial dels seus serveis 

-Professionalitat  

-Treball en equip 

-Empatia 

-Respecte 

-Ètica 

-Compromís social 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

La Fundació Consorts Guasch ofereix serveis de: 

-Residència assistida 

-Centre de Dia 

Els dos serveis ofereixen places privades però majoritàriament places 

públiquescol.laboradores amb el Departament d’Afers Socials de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

NORMES ÈTIQUES DELS PROFESSIONALS 

 

EN RELACIÓ A LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS 

 Que es respecti la seva dignitat, llur benestar i llur autonomia i 

intimitat. 

 La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en 

llurs expedients. 

 Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els 

afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i 

lliure. 

 Accedir a llurs expedients individuals. 

 Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a 

l’establiment. 

 Conèixer el reglament intern del servei. 

 Rebre una atenció personalitzada. 

 Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, 

educativa i cultural, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que 

reben els altres ciutadans. 

 Comunicar i rebre lliurement informació. 

 

 



 

 

 Secret de les comunicacions. 

 Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta 

 Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida 

quotidiana. 

 Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i 

mantenir la relació amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot 

respectant les formes de vida actuals. 

 Participar en la presa de decisions del centre que els afectin 

individualment o col·lectivament. 

 Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on 

viuen. 

Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa. 

 Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades. 

 Rebre de manera continuada la prestació dels serveis. 

 No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la 

capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics 

sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill 

imminent per a la seguretat física dels usuaris o de 

terceres persones. 

 Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la 

contraprestació de l’usuari o usuària. 

 

EN RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

 Respectar, reconèixer  i atendre a totes les famílies o representants 

legals per igual sense cap mena de discriminacions ni privilegis. 

 Informar i explicar a totes les famílies o representants legals els 

serveis que ofereix la Fundació i l’evolució de les persones usuàries. 

 



 

 

 

 Respectar i tenir en compte, en la mesura del possible, les opinions i 

decisions de les famílies i representants legals sempre que sigui 

favorable a la persona usuària i que aquesta hi estigui d’acord. 

 Garantir la confidencialitat de la informació obtinguda, complint amb 

rigor la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

 Els professionals no podran rebre diners de les persones usuàries, de 

les famílies i/o representants legals. 

EN RELACIÓ AMB EL CENTRE 

 Respectar els valors i normes de la Fundació col.laborant per tal 

d’assegurar el seu compliment. 

 Evitar realitzar accions que pugin malmetre la imatge de la Fundació. 

 Fer un bon ús de les instal.lacions, estructures i material de la 

Fundació. 

 Comunicar suggeriments, propostes, anomalies o deficiències 

observades a la Direcció del centre. 

 No desautoritzar o jutjar públicament el comportament d’altres 

professionals que treballen a la Fundació. 

 Fomentar les relacions d’igualtat entre tots els professionals de la 

Fundació. 

 Tenir una mentalitat oberta de cara a rebre propostes i suggeriments 

que millorin la qualitat dels serveis i la qualitat de vida de les 

persones usuàries. 

Aquest Codi de govern i bones pràctiques de gestió és basa en la millora 

continua i estarà subjecte a revisions i canvis quan es consideri convenient i 

serà eina consulta i guia davant els dubtes ètics que es puguin plantejar. 

 

Capellades , 17 d’octubre de 2022 



 


